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Kad n n statüsü; basitçe, toplumda bir kad n n edinmi  oldu u yer olarak tan mlanabilir. Bu ba lamda, her 

toplumda kad n n edinmi  oldu u yer de i ik faktörlere dayand r lmakta, her toplum varolu lar n n yegane 
sebeplerinden biri olan kad nlar  farkl  basamaklara yerle tirmektedir.  

Bir toplumda kad n n statüsü; alm  oldu u e itime, mensup oldu u aileye ve en önemlisi de toplumda 
genel olarak yerle mi  olan “kad n kimli i”ne bak  aç s na göre ekillenmektedir. Dünyam zda, gün geçtikçe refah 
seviyesi yükselmekte, insan haklar  ön plana ç kmaktad r. Ancak hala kad nlar hak ettikleri statüyü 
kazanamam lard r. Ülkemizde ve dünyada feminizm ak m n n, hatta baz  çevrelerin iddias na göre ideolojisinin, 
savunuculu unu yaparak kendini kad nlar n haklar n  savunmaya adam  birçok kad n ve erkek bulunmaktad r. 
Bu ba lamda göz önüne al nan temel madde; Türkiye’nin 1986 y l nda yürürlü e koymu  oldu u; “Kad nlara 
Kar  Her Türlü Ayr mc l n Önlenmesi Sözle mesi”nin birinci maddesidir. Bu maddeye göre; ‘kad nlara kar  
ayr m’ deyimi kad nlar n; medeni durumlar na bak lmaks z n ve kad n ile erkek e itli ine dayal  olarak politik, 
ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve di er sahalardaki insan haklar  ve temel özgürlüklerinin tan nmas n , söz 
konusu bu hak ve özgürlükleri kullanmalar n  ve bunlardan yararlanmalar n  engelleyen veya ortadan kald ran 
veya bunu amaçlayan ve cinsiyete ba l  olarak yap lan herhangi bir ayr m, mahrumiyet veya k s tlama anlam na 
gelecektir. (4)  

Türkçe sözlükte “Toplumda kad n n yararlanaca  haklar  ço altmak ve erke inkine e it k lmak amac n  
güden bir dü ünce ak m d r” eklinde tan mlanmakta olan feminizm terimini basitçe tan mlamak gerekirse;  
kad n-erkek e itli ini savunan bir dü ünce ak m d r diyebiliriz. Bu a amada, birçok insan n “Kad nlar kendi 
haklar n  kendileri de savunabilirler. Bunun için ba ka insanlar n çabas na ihtiyaçlar  olmamal d r.” dedi ini duyar 
gibi oluyorum. te bu noktada ülkemizde ve dünyada kad nlar n ya amakta oldu u baz  olaylar  s ralamak 
gerekti i inanc nday m.  

Dünyada her y l en az 3.5 milyon kad n iddete maruz kalmaktad r. Ba ka bir deyi le bu, her 8 saniyede bir 
kad n n fiziksel iddete maruz kalmakta oldu unu göstermektedir. Ya anan bu iddetten kaynaklanan 
yaralanmalar n tedavi giderleri her y l 500 milyar dolara kadar ula maktad r. (14) Kad na yönelik iddet 
tan m nda, Birle mi  Milletler’in Pekin’de Eylül 1995’te yap lan 4. Dünya Kad n Konferans  Eylem Platformu ve 
Pekin Deklarasyonu’nda yer alan metin esas al nm t r. Bu metne göre kad na yönelik iddet; kad n n fiziksel, 
cinsel veya psikolojik zarar görmesi ile veya ac  çekmesi ile sonuçlanan ya da sonuçlanmas  muhtemel olan, bu tip 
hareketlerin tehdidini, bask y  ya da özgürlü ün keyfi engellenmesini de içeren, ister toplum önünde ve ister özel 
hayatta meydana gelmi  olsun cinsiyete dayal  her türden iddet anlam na gelmektedir. (2) 

Ülkemizde; kad nlar n % 79’u fiziksel iddete, % 52’si sözel iddete, 
% 29’u duygusal iddete, % 18’i ise ekonomik iddete maruz kalmaktad r. 
Türkiye’de evliliklerinin ilk 3 y l nda üniversiteli kad nlar n% 73’ü, 
gecekonduda ya ayan kad nlar n % 90’  iddete maruz kalmaktad r. 
Türkiye’de erkeklerin % 45’i, kad n n kendisine itaat etmemesi halinde 
“dövme hakk ” bulundu una inan rken, % 23’ü de e ine “tecavüz” 
etmektedir. (10) 

“Antalya Kad n Dan ma ve Dayan ma Merkezi” taraf ndan 17 
Ekim 2000 tarihinde ba lat lan “Kad na Yönelik iddet” ara t rmas ; 
merkeze yard m talebiyle ba vuran 190 kad n n % 64’ünün e inden, % 
12’sinin bo and  e inden, % 8’inin birlikte ya ad  erkekten, % 2’sinin 
kay npeder ve kay nvalidesinden iddet gördü ünü göstermi tir. (8)          
  Kad n S nma Evi’nde kalan 75 kad n ve çocuk, 8 Mart Dünya 

Kad nlar Günü’nde kad nlara uygulanan iddete dikkat çekmek amac yla “ iddet aletleri” ad  alt nda bir sergi 
düzenlemi tir. Sergilenen maddeler aras nda; ütü, merdane, elektrik kablosu, oklava, zincir, k yma makinesi, b çak, 
hortum, kaynam  su, k zarm  ya  ve kezzap... gibi vücuda zarar veren alet ve maddeler de bulunmaktad r. (12) 
Ülkemizde, iddet gören kad nlar n %80'i iddetle ilgili olarak hiçbir ey yap lamayaca n  dü ünmektedirler. 
Üstelik iddete maruz kalan bu kad nlar n neredeyse yar s  da, erke in bu konuda hakl  oldu una  
inanmaktad rlar. (14) 

Dünya kad nlar n n durumu da Türkiye’dekinden farkl  de ildir. Fransa’da, 18 ya n n üzerindeki 1,5 
milyon kad n kocas ndan dayak yemektedir. Her ay 6 kad n kocas  taraf ndan öldürülmekte, 10 kad ndan 1’i 
fiziksel veya psikolojik iddete maruz kalmaktad r. Kad nlar n % 17’si fiziksel iddete (tokat, yumruk vb.) maruz 
kalm ; bunlar n % 53’ü kocalar  taraf ndan dövülmü , hatta % 2,5’inin kocas  dövmekle yetinmemi , “öldürmeye 
te ebbüs” etmi tir. Ankete kat lan kad nlar n % 11’i kocalar  taraf ndan “cinsel iddet” görmü tür. (9) 
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ABD’de y lda 4 milyon kad n e inden dayak yemekte; hatta her y l 4 bin kad n dövülerek ya am n  
yitirmektedir. (14) Santiago'da her 5 kad ndan 4'ü fiziksel, duygusal veya cinsel iddete maruz kalmaktad r. 
Pakistan’da ev kad nlar n n% 99’u, çal an kad nlar n % 77’si kocalar ndan dayak yemektedirler.   

Kad nlar n maruz kald  kötü muamele sadece dayakla da s n rl  de ildir. Dünya Sa l k Örgütü’nün 
haz rlam  oldu u rapora göre; her y l dünyada 4-12 ya  aras  
2 milyon kad n, “Kad n Sünneti” tabir edilen i leme tabi 
tutulmaktad r. Sadece Afrika’da her gün bu i leme tabi 
tutulan kad nlar n say s  6000’i bulmaktad r. Yap ld  
ülkelerde kad n sünneti tabir edilmesine ra men fiziksel ve 
psikolojik kötü sonuçlar ndan dolay  bu uygulama, t bbi 
literatürde sakat b rakma, koparma anlam nda kullan lan bir 
terimle aç klanmaktad r. (1) Müslüman ve Hristiyanlarca 
uygulanan bu i lem, doktorlarca ‘Klitorektomi’ olarak 
tan mlanmaktad r. ‘Klitorektomi’ uygulan lar na ve 
do urdu u sonuçlara göre farkl  isimler almaktad r.1 Bu 
i lemin en a r ekli ‘Firavun Sünneti’dir. Efsaneye göre bu 
sünnet, Eski M s r’da Firavun’un öfkelendi i kabilelere, 
üremelerini engellemek ve dolay s yla varl klar n  
sürdürememelerini sa lamak amac yla uygulanmaktayd .  

Afrika’da çok yayg n olan bu i lem, ya anan göçler yüzünden Avrupa ve Amerika’da da yayg nla m t r. 
Somali’de % 99’luk, Etiyopya’da % 90’l k, Sudan’da % 85’lik kesimlerde uygulanan bu i lem, 1996’da ABD’de ve 
1985’de ngiltere’de yasaklanm t r. Fransa’da 30 y lda 15 aile için bu konuda soru turma aç lm t r. Kenya, 
Senegal, sveç ve sviçre de bu i lemin yasa d  say ld  ülkelerdendir. 19 Afrika ülkesi bu i leme kar  resmi 
olarak geli tirmi  olduklar  kar  politikalar  uygulamaktad rlar. Al nan bütün bu önlemler, 1977’de % 96 olan 
uygulama oran n , 1990’da ancak % 82’ye dü ürmeyi ba arabilmi tir. lemin yasakland  ülkelerde ya ayan 
aileler, i lemi uygulatabilmek ad na kimi zaman k zlar n  yurt d na göndermeyi seçmekte, ço u zamansa bilgisiz 
insanlar n yard m na ba vurmaktad rlar. (1) Fatima Ha i, bu konuyla ilgili yapt  ara t rman n sonuçlar n  
anlat rken ayr ca Afrika’daki kad nlar n bu konuyla ilgili dü üncelerine de de inmektedir: “Afrika’daki ‘tuhaf’ 
gelene e göre kad nlar sünnet olmad  takdirde kocalar n n ölece ine, do acak çocuklar n n normal olmayaca na 
ve üreme organlar n n a r  derecede büyüyece ine inananmaktad rlar.” Ha i u cümleleri de ekliyor: “Bu yayg n 
masallar nedeniyle 30’dan fazla ülkede kad n sünneti yap l yor. En kötüsü de kad nlar n kendi kendini sünnet 
etmesi. Üstelik sünnetin tehlikelerinden ve vücutlar na verebilece i zarardan da haberleri yok.” (7) 

Evlenene kadar bakireli i korumak ya da evlilikten sonra sadakati sa lamak amac yla uygulanan i lem, 
‘Genital Deinfibulation’ ad  verilen bir operasyonla geri çevrilebiliyor. Bu operasyonun ula aca  ba ar , sünneti 
uygulayan ki inin konusunda ne kadar uzman oldu uyla yak ndan alakal .  

Afrika’da kad n sünneti ad  verilerek uygulanan insan d  uygulama yüzünden her y l 130 milyona yak n 
kad n ölmektedir. iddet, kad nlar n bedensel ve psikolojik sa l klar n  son derece olumsuz etkilemekte, cinsel 
ya amlar  içinse vahim sonuçlar do urmaktad r. 

Kad nlara uygulanan iddet bununla da s n rl  de ildir. Y lda 700.000 kad n, yani her 6 dakikada bir kad n, 
tecavüze u ramaktad r. (14) ABD’de her 15 dakikada, Güney Afrika’da ise her 26 saniyede bir 1 kad na tecavüz 
edilmektedir. (11)       

Bu a amada bir ba ka konuya daha de inmek istiyorum.   
“Tecavüz” ne demektir? Tecavüz sözcü ü Türkçe’de farkl  anlamlarda kullan labilir. Bir eve tecavüz 

edilmi se bunun anlam , o eve zorla girilmi  olmas d r. E er bir kad na tecavüz edilmi se, o kad nla zorla cinsel 
ili kiye girilmi  demektir ve bu Türkçe Sözlük’te maalesef namusa el uzatmak olarak da tan mlanmaktad r. Bir 
tarafta ev, di er tarafta kad n... Güzel Türkçemiz, tecavüz kelimesini hem kad n hem de ev sözcü ü için 
kullanabilmemize olanak sa lamaktad r. Bu aç dan bak ld nda, tecavüz fiili acaba insanlar n bir ‘mal’a onu hak 
etmedi i halde kendisininmi  gibi davranmas n , o “mal”  kendisininmi  gibi kullanmas n , hukuksal hiçbir zemini 
yokken o “mal”a yönelmesini ve ona “zorla” sahip olmas n  m  anlat r? E er öyleyse durum çok vahimdir. Ülkede 
toplum huzurunu sa lamak, insanlara yap lan haks zl klar  cezaland rmak ad na olu turulmu  hukuk sistemi bile 
kad nlara ‘mal’ gözüyle bakabilmi tir. 

Di er bir taraftan tecavüz fiili bir ba ka kelimeyle de aç klanabilmektedir ki bu, olay  çok daha kötü bir 
platforma ta maktad r: Irza geçmek. Türkçe’de, ngilizce’deki ‘rape’ kar l  bir sözcük yoktur. Bunun için ‘ rza 
geçme’ tabiri kullan l r ki ‘ rz’, ‘ an, eref, namus, iffet, temizlik...’ demektir. Bu kavram, Türk Ceza Kanunu’nda da 
‘Adab-  Umumiye ve Nizam-  Aile Aleyhine Cürümler’ ba l  alt nda toplanm t r. Di er bir deyi le, bir kad na 
cinsel sald r da bulunuldu u zaman aile düzeni, genel adab bozulmu  olur ve san k bu nedenlerle ceza al r. Sonuç 
olarak kad n n cinsel özgürlü üne sald r  kavram , Türk Ceza Kanunu’nda bulunmamaktad r. Kad n için böyle bir 
özgürlük dü ünülmemektedir. (2) Bu ba lamdan olaya bak ld nda kad n, ailenin rz n n ve namusunun bir 

 
1 Klitorektomi, nfibulasyon, Eksizyon, Sembolik Sünnet, Firavun Sünneti. 
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ni an d r. Kad n n rz na veya namusuna bir müdahale olursa ailenin namusu, dolay s yla sahip olunan ‘temiz mal’ 
kirletilmi  olur. Böyle bir durumda, ya kad n namusunu kirleten ki iye verilir ve böylece namus temizlenir, ya da 
kad n öldürülür -ki bu da namusu temizlemenin ikinci bir yoludur. ‘Mal’  öldüren ‘kahraman’ ya da di er bir 
deyi le ‘katil’, namusu temizlenmi  aile taraf ndan onurland r l r ve yasalar n ona tan d  haklarla k sa sürede 
özgürlü üne kavu ur. Bu durum, insan n akl na gelebilecek di er bir soruyu da yan tlamaktad r: 

“U runa yeri geldi inde bir ba kas n  öldürdü ümüz, bu yüzden gerekti inde onlar için y llarca hapiste 
yatt m z kad nlarla; iddet uygulad m z, tecavüz etti imiz kad nlar aras ndaki fark nedir?” kisi aras nda hiçbir 
fark yoktur. Yanl  anla lan, neyin u runa insan öldürüldü üdür; u runa insan öldürülen kad nlar m z de il, 
“namus”tur. Hatta ço u zaman namus u runa verilen canlar; yine o kad nlar n canlar d r. 

Bu noktadan hareketle bir ba ka soruyu cevaplamaya çal abiliriz: Kad nlar neden dövülür? Çünkü tecavüze 
u rayan kad n nas l bir ‘mal’sa, dövülen kad n da ayn  ekilde bir ‘mal’d r. Tabular, anlay lar, sistem; erkeklere 
kad n  dövebilme, kad n  istedi i zaman her  türlü ‘ihtiyac ’ için kullanabilme hakk n  vermektedir. Di er bir 
aç dan ele al nd nda ise, bekaret konusu, kad nlar ve kad n haklar  için bir ba ka handikap olarak kar m za 
ç kmaktad r. 

Bekaret, hem erkeklerin ve hem de kad nlar n oldukça önem verdikleri bir husustur. K zlar m z n çocuk 
denecek ya ta evlendirilmelerinin nedeni de bu de il midir zaten? Kocas ndan önce ba ka birine gönlünü 
kapt rmas n, ad  ç kmas n ya da namusu kirlenmesin diye...  

Daha sonra erkekler, kad nlar n  evlerine kapat rlar ve kendilerini sokaklara atarlar. Sokaktaki di er 
kad nlara istedikleri gibi davranabilme cüretini de, yeti tiricilerinin onlara verdi i e itimden almaktad rlar. Bu 
ba lamda, bu ele tirilerin hiçbirini hak etmeyen erkeklere yapt m haks zl ktan dolay  bir özürü herkese borç 
biliyorum.  

Sistem bir bütündür ve sistemi de i tirmek için esas madur olanlar sesini yükseltmeli ve eylem 
yapabilmelidir. Bir anlamda, ‘mal’ olarak alg lan lar na kad nlar kar  ç kmal d r.  

Kad nlar ya ad klar  bütün bu iddetin ve insan d  uygulaman n yan  s ra eve de kapat lmaktad r. E itim 
alamamakta, fikirlerini ve görü lerini aç klayamamakta, sadece ev i lerine ve çocuk bakmaya mahkum 
edilmektedirler. Herhangi bir e itimleri olmayan bu anneler, gelecek nesillerin de hayatlar n  olumsuz 
etkilemektedir. Çünkü, bu yanl  bilinçteki insanlar  da sonuçta anneler yeti tirmektedir; belki babalar örnek al n r, 
ama anneler e itir... Bu da önemli bir çeli ki yarat r. Bu çeli ki, döngünün süreklili ini sa lamaktad r.  

“Feminist misin?” diye soracak oldu unuzda yan t m; “Evet, 
feministim!” ya da “Hay r, neden olay m?” olmayacakt r. Bu cevaplar  
vermenin ne amac  olabilir ki bunca gerçek ortadayken. Bunun gibi 
yanl  sorular n pe inde ko mak, bizi yerimizde saymaktan öteye 
götüremez. Art k gerçekleri görmeli ve bu döngüyü bir noktada 
k rmaya çal mal y z.  

“Siz bir eyler de i sin diye çaba göstermezseniz, ba kalar ndan 
ne bekleyebilirsiniz ki?” 

Bir kad n olarak kad n haklar  konusunda duyarl  olmam ve 
di erlerinden farkl  olarak bunu yüksek sesle dile getirmem beni bir 
feminist yap yorsa, kad nlar n insan olmalar ndan ileri gelen 
haklar n n göz ard  edilmesini engellemek ad na gösterdi im çaba 
feminist kimli ini kazanmama neden oluyorsa; do rudur evet feminist 
olabilirim. Ancak e er bu bir eyleri de i tirebilecekse! Körü körüne 
kad nlar n üstünlü ü fikrinin savunuculu unu yapmak, ayr m 
yapmak, erkek dü manl  yaparak olaylara önyarg yla bakmaksa 
feminizm, bunlara zaman m yok. O zaman bunca ayr mc l a, iddete, 
ac ya neden olan insanlardan ne fark m kal r ki?Peki szi hangi fikrin 
savunucususunuz? As l önemli nokta, dü üncelerinizi yüksek sesle 
söyleyebiliyor musunuz? Bir dü ünün... 
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